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Cymru Iachach: Strategaeth Gweithlu 
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
YMATEB CYNGOR GWEITHREDU GWIRFODDOL CYMRU  

1. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar 
gyfer y trydydd sector yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae'r trydydd sector 
a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Ein cenhadaeth yw bod yn 
gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol drwy gysylltu, galluogi a dylanwadu. 
 

2. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn gweithio gyda rhwydweithiau Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector, sy'n cynrychioli 26 o gategorïau diddordeb yn y trydydd 
sector, yr 19 o gynghorau gwirfoddol sirol ac asiantaethau datblygu eraill i ddarparu 
strwythur i gefnogi'r trydydd sector yng Nghymru.  
 

3. Rydym yn falch o gael cyfle i ymateb i'r ymgynghoriad ar y Strategaeth Gweithlu ar gyfer 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae 25% o'r sefydliadau sy'n aelodau o Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth i'r gymuned. Darparu iechyd 
a gofal cymdeithasol mae'r gyfran fwyaf o sefydliadau (n:3265) a chyflogeion sy'n gweithio 
yn y sector gwirfoddol. (Comisiwn y Deyrnas Unedig dros Gyflogaeth a Sgiliau) Mae 48,582 
o bobl (gweithlu cyflogedig) wedi'u cyflogi mewn gweithgarwch iechyd a gofal 
cymdeithasol yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, ac mae llawer mwy yn ychwanegu 
gwerth fel gwirfoddolwyr mewn capasiti di-dâl. Nodwn y cyfeirir at weithlu'r sector 
gwirfoddol (cyflogedig a di-dâl) fel rhan o ddiffiniad 'gweithlu', ond beth mae 'ein gweithlu' 
yn cyfeirio ato? 

 
4. Cytunwn nad yw'r sefyllfa bresennol yn opsiwn, a bod y systemau iechyd a gofal 

cymdeithasol presennol yn anghynaliadwy. Mae pwysigrwydd gwerthfawrogi'r gweithlu 
iechyd a gofal cymdeithasol yn brif flaenoriaeth, ac mae angen i'r cyhoedd fod â hyder yn 
narpariaeth y gwasanaeth.  
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5. Mae'r 'gweithlu' iechyd a gofal cymdeithasol, yn ei ystyr ehangaf, yn cynnwys y sector 

gwirfoddol, gyda staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn ddarparwyr gwasanaethau gofal a 
chymorth. Mae gallu'r trydydd sector i fod yn ymatebol a symbylu gweithlu cyflogedig a di-
dâl yn gryfder allweddol. Fodd bynnag, nid oes mecanwaith uniongyrchol ar gyfer cynnwys 
y sector gwirfoddol wrth ddatblygu'r gweithlu, ac mae deall y pwyntiau mynediad gorau yn 
dal i fod yn her sylfaenol. 
 

6. Mae angen i'r sector gwirfoddol fod yn rhan o bob cam o gyflwyno'r Strategaeth (Camau 
Gweithredu Posibl 2024-2027). Fodd bynnag, nid yw'n glir sut bydd y 'gweithlu' hwn yn cael 
ei siapio, yn enwedig sut bydd gweithlu'r sector gwirfoddol, gan gynnwys gwirfoddolwyr, 
yn cael ei ddatblygu a'i gefnogi fel partneriaid allweddol wrth ddarparu gwasanaethau 
ataliol yn y gymuned. Er mwyn creu gweithlu sector gwirfoddol sy'n sefydlog ac yn 
gynaliadwy mae angen adnoddau, ac mae angen i weithlu'r sector fod â mynediad at yr un 
cyfleoedd (e.e. hyfforddiant) â'u cydweithwyr yn y sector cyhoeddus, a chael yr un budd 
ohonynt. Bydd hyn yn symbylu rhyngweithio, rhannu gwybodaeth, adeiladu perthnasau a 
thegwch. Bydd hyn yn sicrhau bod gweithlu'r sector gwirfoddol yn teimlo bod eu cyfraniad 
yn cael ei werthfawrogi, nid yn unig o ran cyflwyno'r Strategaeth ar lawr gwlad (cyfraniad y 
sector i gefnogi gofal yn y cartref a hunan reoli, er enghraifft), ond hefyd o ran cefnogi 
nodau Cymru Iachach drwy gefnogi'r Nod Pedwarplyg.  
 

7. Dylai'r sector gwirfoddol deimlo wedi'i werthfawrogi fel partner, ond eto ni chyfeirir at y 
sector fawr ddim y tu hwnt i'r Rhagair. Nid yw'n glir beth yw'r disgwyliadau na'r gobeithion 
o'r sector, na chwaith ar ba lefel. Yn benodol, a fydd y sector gwirfoddol (staff cyflogedig a 
gwirfoddolwyr) yn rhan o'r camau gweithredu posibl a nodir o dan Gwerthfawrogi a Chadw 
ein Gweithlu (tudalen 6)? Rydym yn croesawu bod cyfraniad gwirfoddolwyr mewn 
partneriaeth â staff cyflogedig wedi'i gydnabod fel agwedd bwysig ar ddarparu 
gwasanaethau cymorth a gofal o ansawdd, fodd bynnag mae angen meddwl yn ofalus 
ynghylch y mecanweithiau ar gyfer ymgysylltu. 
 

8. Mae Cymru Iachach yn fwy penodol wrth nodi y bydd Llywodraeth Cymru yn 'parhau i 
gefnogi a buddsoddi yn natblygiad y gweithlu iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector 
gan gynnwys gofalwyr di-dâl a gwirfoddolwyr', ond yn debyg i'r Strategaeth Gweithlu, nid 
yw'n nodi sut bydd hynny'n digwydd. Mae ansefydlogrwydd y gweithlu, sy'n cynnwys 
gweithlu'r sector gwirfoddol, yn faes risg ac yn her i'w datrys. Mae effaith Brexit ar y 
gorwel, gyda'r ddibyniaeth ar weithlu'r Undeb Ewropeaidd yn cryfhau darpariaeth iechyd a 
gofal cymdeithasol. Nid yw'n glir sut bydd y Strategaeth yn lliniaru ac yn mynd i'r afael â 
bylchau anochel pan fydd gweithwyr yn cael eu gorfodi i fudo'n ôl i'r gwledydd 'cartref'. Nid 
yw'n glir ble mae'r bylchau'n debygol o fod ar draws y gweithlu, heb sôn am gynllun ar eu 
cyfer. Gofynnwn am sicrwydd y cynhaliwyd archwiliad, neu y bydd archwiliad yn cael ei 
gynnal, i ddangos ble mae'r diffygion yn debygol o gael effaith, yn enwedig o ystyried y 
gallai Brexit arwain at golli staff yn gyflym ar draws y maes iechyd a gofal cymdeithasol.  
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9. Sefydlogrwydd yn y 'gweithlu': Mae gweithlu sefydlog yn creu cysondeb, dibynadwyedd ac 

ymddiriedaeth o safbwynt y cyhoedd. Er ein bod yn cydnabod bod y Strategaeth yn 
canolbwyntio'n helaeth ar y gweithlu cyflogedig, bydd gwirfoddolwyr a gofalwyr yn parhau 
i chwarae rôl hanfodol yn cefnogi pobl yn y gymuned ac yn ymateb i anghenion pobl yn 
agos i'w cartrefi. Mae'r uchelgais o gael 'y nifer cywir o bobl ymglymedig, brwdfrydig a 
gwerthfawr yn cynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr a all gynnig gofal iechyd a 
chymdeithasol hyblyg a chwim a fydd yn diwallu anghenion pobl Cymru' erbyn 2030 yn 
ddibynnol ar: 
 
• sut bydd yn cael ei gynllunio'n strategol ac yn cael adnoddau;  
• bod pobl yn ystyried iechyd a gofal cymdeithasol fel dewis gyrfa, drwy ei wneud yn fwy 

apelgar; 
• ail-gydbwyso a chreu partneriaeth ddwy ffordd rhwng defnyddwyr gwasanaeth a'r 

gofalwyr a'r gweithwyr proffesiynol, a gwreiddio dull cydgynhyrchiol,  
• p'un a yw prosesau comisiynu rhanbarthol yn meithrin ac yn darparu'n lleol er mwyn 

cefnogi'r uchelgais gofal yn y cartref a hunan reoli ochr yn ochr â gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol, a 

• bod cynllun ar waith ar gyfer ymgorffori iechyd meddwl a gwytnwch i addysg a dysgu, 
nid dim ond yn cefnogi pobl unwaith maen nhw eisoes wedi cymhwyso ac yn gweithio.  

 
10. Datblygu'r model Rhagnodi Cymdeithasol a'r gweithlu rhagnodi cymdeithasol: Mae'r 

Strategaeth newydd yn gosod gweledigaeth i gefnogi partneriaethau rhanbarthol i 
ddatblygu a darparu modelau gofal newydd (Gweithio yn Ddi-Dor, tudalen 8) fel y mae 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (dyletswydd Adran 16). Er enghraifft, mae 
cynnydd mewn Rhagnodi Cymdeithasol fel dewis amgen anfeddygol i gefnogi pobl i wella 
eu hiechyd a'u hanghenion llesiant a seicogymdeithasol. Er bod angen cydnabyddedig i 
ddatblygu'r sail dystiolaeth allweddol, mae'r dangosyddion cynnar yn amlygu y caiff 
modelau Rhagnodi Cymdeithasol eu gwerthfawrogi, a'u bod yn cyflwyno canlyniadau da i 
bobl, ond bod angen eu datblygu ymhellach. Caiff yr unigolyn ei gyfeirio at ased 
cymunedol, a gwirfoddolwr sy'n debygol o fod wrth galon y ddarpariaeth. Bydd 
cynaliadwyedd Rhagnodi Cymdeithasol ac ystod o asedau cymunedol i ragnodi unigolion 
iddynt, yn ddibynnol ar fod â modelau a gweithlu a ariennir yn gynaliadwy, gan gynnwys 
gwirfoddolwyr, a gaiff eu cefnogi a'u hyfforddi i lefel y cytunir arni, fel aelodau eraill o'r 
gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.  
 

11. Mae gan Ragnodydd Cymdeithasol, Cysylltydd Cymunedol, Gweithiwr Cyswllt neu weithiwr 
arall â theitl tebyg, anghenion dysgu ac mae angen sgiliau a phrofiad penodol arnynt er 
mwyn bod yn effeithiol. Amlygodd yr adroddiad Anghenion Dysgu Rhagnodi Cymdeithasol 
ar gyfer Addysg a Hyfforddiant (2019) bod y math o hyfforddiant a ddefnyddir yn dibynnu 
ar yr unigolyn; eu hanghenion yn seiliedig ar 'gyd-destun a chynlluniau lleol', ond roedd 
amrywioldeb yn y rhaglenni cynefino. Yn ystod y flwyddyn gyntaf o gyflogaeth, roedd yn 

file://mania.wcva.org.uk/u%20drives/dcook/Social%20Prescribing/Social%20Prescribing%20Learning%20Needs%20Report%20HEIW%202019%20FINAL%2026.04.19.pdf
file://mania.wcva.org.uk/u%20drives/dcook/Social%20Prescribing/Social%20Prescribing%20Learning%20Needs%20Report%20HEIW%202019%20FINAL%2026.04.19.pdf
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bwysig cael mynediad at gwrs achrededig fel bod Rhagnodwyr Cymdeithasol yn cael eu 
'hystyried yn "gymwys" i gynnig rhagnodi cymdeithasol'. Felly, mae angen ystyried sut gall y 
gweithlu hwn ymgysylltu â Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Strategaeth Gweithlu er mwyn 
gweithio i ddatblygu achredu yn unol â gweithwyr proffesiynol eraill. Bydd hyn yn rhoi 
hygrededd i ragnodi cymdeithasol fel ymyrraeth anfeddygol, ac yn tynnu'r pwysau oddi ar y 
galw am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y sector cyhoeddus.  
 

12. Gwirfoddolwyr: Rydym yn croesawu'r ffaith bod y Strategaeth yn cynnwys cyfraniad ac 
arbenigedd gwirfoddolwyr, ac mae'n cydnabod yn glir y dylid ystyried gwirfoddolwyr ar 
wahân i'r prif weithlu ac yn ategol iddo. Fodd bynnag, gall gwirfoddolwyr ychwanegu 
gwerth a chapasiti, a helpu i gefnogi cleifion a defnyddwyr gwasanaeth i wella eu 
canlyniadau llesiant, ac mae'r rhai sy'n rhan o sefydliadau gwirfoddol yn rhan o ofal iechyd 
ataliol mewn sawl ffordd wahanol. Mae angen cynllunio, darparu adnoddau, a chynnal 
cyfranogiad gwirfoddolwyr yng nghyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
Mae angen buddsoddi yn natblygiad arweinyddiaeth (o ran staff gweithlu cyflogedig 
statudol ynghyd â'r sector gwirfoddol) er mwyn datblygu rhaglenni gwirfoddoli strategol a 
chynaliadwy, gan gynnwys cydweithio â phartneriaid yn y sector gwirfoddol. Mae angen 
dealltwriaeth well, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, o'r llefydd y gall gwirfoddolwyr fod fwyaf 
effeithiol a gwneud gwahaniaeth i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Mae angen i 
wirfoddolwyr gael mynediad at hyfforddiant achrededig a goruchwyliaeth briodol er mwyn 
sicrhau darpariaeth o ansawdd ac arferion diogel. Gall gwirfoddolwyr ysgogi arloesedd, er 
enghraifft drwy rannu cipolwg ffres o'r hyn sy'n gweithio 'ar lawr gwlad'. Mae potensial 
gwirfoddoli fel llwybr at yrfa ym maes iechyd gofal wedi'i amlygu yn y Strategaeth, ac er 
mwyn cynyddu hyn, mae angen bod rhagor o gyfleoedd ar gyfer profiadau gwirfoddol byr-
dymor, addysgiadol ac ystyrlon ar gael. 
 

13. Ni ddylid ystyried gwirfoddolwyr fel rhan o'r prif weithlu. Ni ddylai gwasanaethau 
cyhoeddus creiddiol ddibynnu ar eu defnydd, a dylai undebau llafur fod â dealltwriaeth glir 
o rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Cynhyrchwyd siarter 
drafft ar gyfer egluro a chryfhau cysylltiadau rhwng gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr 
ar y cyd rhwng Cyngres Undebau Llafur Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 
sy'n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd, ac sy'n nodi'r egwyddorion ar gyfer gwirfoddoli 
llwyddiannus mewn gweithlu cymysg.  
 

14. Gall gwirfoddolwyr ychwanegu gwerth a chapasiti, a helpu i gefnogi cleifion a defnyddwyr 
gwasanaeth i wella eu canlyniadau llesiant, ond mae angen cynllunio, darparu adnoddau a 
chynnal eu defnydd yng nghyd-destun cyfrannu at wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae angen dealltwriaeth well o'r llefydd y gall gwirfoddolwyr fod fwyaf 
effeithiol a gwneud gwahaniaeth i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Mae angen i 
wirfoddolwyr gael mynediad at hyfforddiant achrededig i sicrhau darpariaeth o ansawdd ac 
arfer diogel, a gall eu cyfranogiad greu cyfleoedd arloesol drwy gael dealltwriaeth o'r hyn 
sy'n gweithio ar gyfer y bobl y maen nhw'n eu cefnogi. Felly, nodwn fod y weledigaeth a 
amlinellir o dan Gweithio yn Ddi-Dor (tudalen 8) yn cynnwys gwirfoddolwyr fel rhan o 

https://www.wcva.org.uk/media/6717220/walestuc-wcvacharter-final_forconsultation2.pdf
https://www.wcva.org.uk/media/6717220/walestuc-wcvacharter-final_forconsultation2.pdf
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'gynorthwyo addysg a datblygiad sgiliau ar draws y gweithlu cyfan' a byddem yn croesawu 
trafodaeth bellach ar sut gall y sector gwirfoddol gyfrannu at y weledigaeth hon.  
 

15. Mae'r fenter Pasbort Gwirfoddoli (cwrs hyfforddi byr achrededig a ddarperir yn Lloegr) yn 
archwilio'r prif feysydd y mae gwirfoddolwyr angen eu deall ac arbenigo ynddynt er mwyn 
gwirfoddoli mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd yn bwysig archwilio'r fenter 
ymhellach, mewn partneriaeth â Helplu Cymru (wedi'u lleoli o fewn Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru) er mwyn datblygu fframwaith hyfforddi safonol ar gyfer gwirfoddolwyr 
i'w mabwysiadu yn rhan o gyflwyno Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol  
 

16. Cydgynhyrchu gyda dinasyddion (defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr): Nid ymarfer ar 
bapur na mecanwaith ymgynghorol yw cydgynhyrchu; dylai fod yn weithgaredd go iawn ar 
lawr gwlad gyda dinasyddion yn gydgynhyrchwyr sy'n cyd-ddylunio, yn cyd-ddatblygu ac yn 
cyd-ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth. Dylai cyfranogiad dinasyddion arwain at 
greu gwasanaethau sy'n seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig iddynt, ond mae llawer i'w wneud 
cyn gweld egwyddorion cydgynhyrchu a chyfranogiad yn cael eu gwreiddio mewn arferion 
a meddwl dydd i ddydd ar draws sectorau. Mae'r amserlen a gynigir ar gyfer y camau 
gweithredu posibl i 'gyd-lunio gyda chyflogwyr, staff a myfyrwyr, set o safonau y gall y 
gweithlu cyfan ei ddisgwyl mewn amgylcheddau gwaith' yn ymddangos yn rhy hir, ac mae 
angen gwreiddio egwyddorion cydgynhyrchu yn ddyfnach yn y Strategaeth, gan gynnwys 
sut mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth a'u gofalwyr yn rhan o 
hyn fel cydgynhyrchwyr allweddol modelau newydd o ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol.  
 

17. Modelau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn: Gwnaed rhywfaint o gynnydd i groesawu 
egwyddorion dull meddwl sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynllunio i ddatblygu 
modelau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ond mae pobl yn dal i brofi geiriau gwag o ran 
egwyddorion arweiniol canolbwyntio ar yr unigolyn oherwydd: 
 
• Dewis cyfyngedig, er gwaethaf ymdrechion gorau ymarferwyr i gynllunio gan 

ganolbwyntio ar yr unigolyn, 
• Nid yw modelau'n cael eu datblygu ar y cyd, ac maent wedi'u sefydlu ar y sail bod eraill 

yn gwybod beth sydd angen ei ddarparu heb ofyn i'r rhai sy'n debygol o elwa (cleifion, 
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr). 
 

Mae sefydliadau'r sector gwirfoddol mewn sefyllfa dda i ymateb i anghenion pobl a 
chymunedau lleol i ddatblygu modelau cyflawni newydd fel y nodwyd yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac i helpu i siapio'r gweithlu. Gallant 
(staff cyflogedig a gwirfoddolwyr) ymateb i alw ac anghenion diwylliannol cymunedau, 
maent yn fwy hyblyg, mae ganddynt gyfoeth o sgiliau ac arbenigedd i gyflawni canlyniadau 
llesiant gwell i bobl, ac maent yn rhan o'r datrysiad i symud darpariaeth iechyd o leoliadau 
eilaidd (Ysbytai Cyffredinol Dosbarth) i leoliadau cymunedol. Caiff gwerth y sector 
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gwirfoddol a'r rôl y mae gwirfoddolwyr yn ei chwarae eu tanbrisio, a byddai ar y 
flaenoriaeth bosibl (2020-23) i 'gomisiynu rhaglen gofal cymdeithasol o waith i fesur ffurf a 
cyfraniad gwirfoddolwyr a gofalwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol' (Ffurf y 
Gweithlu, tudalen 21) angen cyfranogiad y sector gwirfoddol er mwyn amlinellu sut dylai'r 
rhaglen ymddangos.  
 

18. Gweithio'n ddi-dor: Byddem yn disgwyl i'r sector gwirfoddol fod yn rhan o ddull aml-
ddisgyblaethol, lle mae gwasanaethau penodol yn dod at ei gilydd, yn ategu ei gilydd, ac yn 
cael eu comisiynu'n deg. Mae angen ystyried dull trawsddisgyblaethol - sy'n mynd y tu 
hwnt i'r partneriaethau a ddisgwylir yn draddodiadol, megis hamdden, tai a'r sector 
gwirfoddol - o safbwynt holistig a llesiant. Dylai arfer safonedig gynnwys y sector 
gwirfoddol, ond mae'n bosib bod angen bod yn gymesur gan ystyried maint a threfniadau 
llywodraethu sefydliad nid-er-elw. Er mwyn gweithio'n ddi-dor, fel yr amlygir yn y ddogfen 
Cymru Iachach, 'mae angen newid sylfaenol yn ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n cyfrif fel 
gweithlu, a’r ffordd rydym yn cefnogi cyfraniad pob unigolyn'. Mae gwirfoddolwyr a 
gofalwyr wedi'u nodi yn y Strategaeth fel un corff o 'weithwyr', ond mae ganddynt wahanol 
rolau a dyletswyddau. Does fawr ddim sôn am weithlu cyflogedig y sector gwirfoddol a'r rôl 
mae'n ei chwarae yn y gymuned ac yn y ddarpariaeth ddi-dor o wasanaethau gofal a 
chymorth. Gan gyfeirio'n benodol at flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg (tudalen 8) byddem 
yn disgwyl y byddai'r sector gwirfoddol yn rhan o sut i gynyddu a chyflwyno dulliau arloesol 
o weithio'n ddi-dor a bod yn rhan o'r drafodaeth ar ddatblygu fframwaith cymhwysedd 
traws-sectoraidd, os mai'r bwriad yw cynnwys y sector gwirfoddol (tudalen 9). At hynny, 
nid yw'n ymddangos fel pe bai'r strategaeth yn cydnabod nac yn mynd i'r afael â graddfa'r 
gwaith ailstrwythuro ac ail-drefnu'r gweithlu y byddai ei angen i gyflawni'r weledigaeth o 
ofal di-dor a holistig y mae Cymru Iachach wedi'i nodi. 
 

19. Tegwch a chynhwysiant: Mae'r adran hon yn trin sawl maes lle byddem yn disgwyl i'r 
sector gwirfoddol fod wedi'i gynnwys, er enghraifft: 
• Cyflog Cyfartal: Derbyniodd Llywodraeth Cymru 47 argymhelliad y Comisiwn Gwaith 

Teg, a ddylai olygu bod cyflogwyr, gan gynnwys sefydliadau'r sector gwirfoddol, yn 
darparu cyflog byw. Mae angen adlewyrchu hyn y broses tendro contract a chaffael i 
sicrhau y caiff cyflog cyfartal ei barchu er mwyn gallu recriwtio'r staff cywir gyda'r 
sgiliau cywir i ddarparu gofal a gaiff ei asesu a'i ddarparu'n deg.  

• Amgylcheddau gwaith a'r dull 'llw cymdeithasol' (Gwerthfawrogi a chadw ein 
gweithlu): Mae'r camau gweithredu posib (2020/23) yn cyfeirio at gydgynhyrchu. I 
ddechrau, a fydd y gyfres o safonau o'r hyn y gall y 'gweithlu' ei ddisgwyl gan 
amgylcheddau gwaith yn cynnwys y sector gwirfoddol? Yn ail, mae angen cynnwys y 
sector gwirfoddol mewn rhaglenni sy'n cefnogi cynnydd effaith cymdeithasol fel 
darparwyr llawr gwlad. 

• Mynediad teg at hyfforddiant: Camau gweithredu posibl 2020/23: Gweithredu’r 
isafswm safon cytûn ar gyfer mynediad a chwblhau hyfforddiant statudol a gorfodol ar 
gyfer yr holl staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. A ragwelir y byddai'r sector 
gwirfoddol yn cael ei gynnwys, ac os felly, ar ba lefel? Mae'r weledigaeth a nodwyd o 
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dan Addysg a Dysgu yn cynnwys gwirfoddolwyr a'u cyfle i gael mynediad at gyfleoedd 
dysgu ac addysg, ond a yw hynny hefyd yn cynnwys gweithlu cyflogedig y sector 
gwirfoddol a ddylai gael cyfle i gael llwybrau at raglenni arloesol hefyd.  

• Comisiynu teg: Yn aml, mae contractau i'r sector gwirfoddol yn seiliedig ar dalu ar 
gyfradd uned is (e.e. contractau ar gyfer darpariaeth gofal yn y cartref), ond eto mae 
disgwyl rhagor o ddarpariaeth a hynny o ansawdd uchel. 
 

20.  Technoleg ddigidol: Rydym yn cytuno y bydd defnydd o dechnoleg ddigidol yn ffactor 
pwysig wrth gefnogi pobl yn agosach i'w cymuned leol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain, 
ac mae'n bosib y bydd angen newid neu greu ffyrdd newydd o weithio, ond dylai hynny 
gynnwys gweithlu'r sector gwirfoddol sydd angen eu hyfforddi i'r un lefel er mwyn cael 
mynediad at dechnolegau newydd wrth iddynt ddod i'r amlwg.  
 

21. Diogelu: Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn darparu'r gofal mwyaf personol i 
rai o bobl fwyaf bregus ein cymuned. Ar gyfer pob un ohonynt, mae teimlo'n ddiogel yn eu 
cartref yn chwarae rhan fawr wrth helpu pobl i deimlo'n iach, aros yn iach, a chynnal eu 
llesiant. Mae gweithlu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn edrych yn gyfannol ac yn 
ystyried pawb fel person cyfan, ac yn ystyried eu cryfderau a'u hanghenion wrth eu cefnogi 
i weithio tuag at eu canlyniadau. Mae hyn yn cynnwys eu diogelwch a'u hanghenion 
diogelu.  
Mae ymddiriedaeth yn hollbwysig pan mae unigolion yn troi at eraill i'w cefnogi gyda'u 
gofal iechyd a phersonol. Lle rhoddir gweithwyr mewn sefyllfaoedd lle maent yn gweithio 
ar eu pennau eu hunain, wedi'u lleoli mewn tai, cymunedau, ardaloedd gwledig arunig a 
gofodau dinesig prysur, mae angen y teclynnau a'r sgiliau i ddiogelu eu hunain ac i 
weithio'n ddiogel, ac i ddarparu gwasanaeth diogel i'r unigolyn o dan eu gofal. Mae gallu 
cydnabod risg o gam-driniaeth ac esgeulustod, a niwed i blant, a gwybod sut i adrodd 
amdano, yn hanfodol i bob aelod o'r gweithlu. Bydd cyfleoedd hyfforddi rheolaidd a chyson 
yn helpu'r gweithlu i ddiogelu pawb maent yn gweithio gyda nhw. 
 

22. Bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru (y mae disgwyl eu lansio ym mis Tachwedd 2019) yn 
cynnig sylfaen gyson ar gyfer arfer cadarn, ond bydd yn gofyn hefyd am fynediad eang at 
hyfforddiant a chyfleoedd datblygu ar gyfer y gweithlu. Er mwyn ennyn ymateb, mae angen 
i weithwyr a gwirfoddolwyr unigol, a'r rhai sy'n derbyn gofal ac aelodau eu teulu, fod â 
hyder i adrodd am amheuaeth ddiogelu yn y lle cyntaf. Mae'n bosib y byddai unigolion 
arunig (nad ydynt mewn cartrefi grŵp neu leoliadau ysbyty) hefyd yn elwa ar ddull hawdd 
o allu adrodd am arfer gwael neu ymddygiad amhriodol. Mae angen mynediad hawdd at 
gefnogaeth, canllawiau a mecanweithiau adrodd i aelodau o'r gweithlu sy'n gweithio ar eu 
pennau eu hunain. 
 

23. Dylid recriwtio pob aelod o'r gweithlu'n briodol, ac archwilio eu cefndir i sicrhau eu bod yn 
unigolion diogel a phriodol i gyflawni eu gwasanaeth. Ar hyn o bryd, mae cymhlethdod ac 
amrywiaeth yn y ffordd y defnyddir gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar draws 
y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae rhai sefydliadau yn defnyddio dull cyffredinol 
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gwrth risg ar gyfer gwiriadau pawb, ac mae eraill bron yn ceisio osgoi cynnal gwiriadau o 
gwbl. Does dim un o'r rhain yn ateb delfrydol; dylid cyfateb lefel y gwiriad i'r disgrifiad 
swydd perthnasol. Ond yr hyn sy'n glir yw bod angen mynediad at gefnogaeth ar lawer 
mwy o sefydliadau er mwyn deall a defnyddio gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn briodol. 
 

24. Llesiant a'r gweithlu: Bydd yn bwysig sicrhau bod mynediad teg at gefnogaeth iechyd 
meddwl a llesiant ar gyfer staff ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n hollol anghyson 
ar hyn o bryd, hyd yn oed fewn yr un lleoliadau iechyd. Er enghraifft, mae gan feddygon 
teulu lefel uwch o gefnogaeth iechyd galwedigaethol na'u cydweithwyr nyrsio/gweinyddol 
sy'n gweithio yn yr un adeilad (Mind Cymru). A fydd safon ofynnol a chynlluniau ar gyfer 
ymgysylltu â phobl sydd â phrofiad byw yn ymwneud â iechyd meddwl cyflogeion? Bydd 
hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth yn effeithiol wrth chwalu 
stigma/rhwystrau rhag gofyn am gymorth. 

  
25. Mae cysyniad ac uchelgais y Strategaeth yn gadarn, ond mae angen i bawb ddod ynghyd, 

cydweithio a darparu gyda'i gilydd, gan gynnwys y sector gwirfoddol, cleifion, defnyddwyr 
gwasanaeth, gofalwyr a gwirfoddolwyr fel partneriaid. Mae angen i'r Strategaeth gyfeirio'n 
fwy penodol at ble, pryd a sut i gyflawni hyn. Dylai 'dull system gyfan' gynnwys y sector 
gwirfoddol, gan fod y sector yn aml yn gallu cyrraedd y rhai sydd â'r angen mwyaf ac nad 
ydynt yn ymgysylltu â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cydnabod ac 
yn cytuno bod angen cyd-arweinyddiaeth er mwyn cyflawni newid ymddygiad, ond mae 
angen i'r sector gwirfoddol fod yn rhan o'r drafodaeth er mwyn cefnogi hyn.  

Cyswllt: Dr Sally Rees 
Cydlynydd Cenedlaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector, Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru  
srees@wcva.cymru  
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